
 

9 

 

 الرياضية للطفل المصاب بعرض داون طرق تعلم وتعليم األنشطة الحركية
  طاع اهلل حسينة.أو بن عامر وسيلة، .أ، و نور الدين زمام. د.أ

 مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تمهيـد
تتطلب عناية لذلك فهي و حياة اإلنسان، التي تشهدها أهم المراحل  تعتبر مرحلة الطفولة من

 ،قدرات الطفل وتتضح مواهبهففيها تنمو  ؛كافة جوانبها وبمختلف أنشطتهاب اكبير  اخاصة، واهتمام
 .ر والتوجيه والتشكيليللتأث ليةقابأكثر يكون فيها و 

الطفل المصاب تناول خالل من  ،الطفل المتخلف ذهنيا  هذه الدراسة التركيز على حاول تو 
، هوصقل إمكانيات هالبيئة في تفجير قدراتالوقوف على الدور الكبير الذي تلعبه و ، بعرض داون

لتعويض أوجه  الالزمة والمواقف التربوية وتوفير الخبرات ،المثيرات القويةبفضل التأكيد على 
 المراكز البيداغوجية الطبيةق التعلم وتلقي التدريب، عن طري ه منيالقصور في نمو الطفل وتمكن

 (72:عبد المجيد عبد الرحيم) القصور الذي يعاني منه الرعاية المنظمة، التي تتناسب معو الخاصة 
إلى معرفة طرق تعلم وتعليم األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب  هدف الدراسةوت

على  ومقدراته وانتباهه يزهمبعرض داون وكيفية تحسين الكفاءة الحركية لديهم، ورفع مستوى ترك
البصرية والسمعية  واستثارة وتحفيز قدراته اإلحساس والتصور والتذكر والتمييز الحركي والبصري،

هي طرق تعلم وتعليم  ما: اآلتيطرح التساؤل يومن هذا المنطلق يمكن أن .واللمسية الحركية
 األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب بعرض داون؟

 (:المفهوم واألسباب) عرض داونصابة باإل -أوال
الذي يندرج تحته  ،"ذوي االحتياجات الخاصة"مصطلح مثل علمية المراجع تستعمل ال

 : المراجع األجنبية تستعمل مصطلحات مثل، وتستعمل مصطلح اإلعاقة المنغولية أو متالزمة داون

 Déficiences, Handicapés, Handicap, L’idiot, Arriéré, Débiles, 

L’imbécile. 

، (الذهنية)اإلعاقة العقلية و التخلف العقلي، : أما المراجع العربية فتستعمل مصطلحات
ب بسبأو ، ويرجع التعدد في المصطلحات إلى ظروف الترجمة ،التأخر العقليو الضعف العقلي، و 
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تعمال كل بلد يفضل اسويالحظ، أن  (07: محمد علي كامل)أبله، أحمق  :المتشابهة مثلتشابه 
أما  ؛Retardأما األمريكان يفضلون  Handicapمصطلح معين، فإنجلترا وفرنسا يفضالن 

  .الضعف العقلي وغيرهاو التخلف العقلي، و مصطلح اإلعاقة العقلية، فاستخدموا العرب الباحثون 
Imbécileالمصطلحات كاألبله هذا وتجدر اإلشارة إلى أن 

  والمرون   Idiotوالمعتوه  

Moronعن مستويات اإلعاقة الذهنيةر تعب.  
التصـــــنيف حســـــب عـــــدة تصـــــنيفات إمـــــا حســـــب نســـــبة الـــــذكاء  أو اليـــــوم تســـــتعمل البحـــــو  و 

تندرج تحـت التصـنيف (  المنغولية)و التربوي، ومتالزمة داون أو االكلنيكي أو الطبي أالسيكولوجي 
 :(46: محمد محروس الشناوي) يانو المظهر الجسمأاإلكلينيكي 

   حاالت استسقاء الدماغ    -7    داون( عرض)زملة ) المنغولية حاالت  -0 
       حاالت صغر الدماغ   -6  حاالت كبر الدماغ        -3

 R Hحاالت العامل الرز يس -4  (القماءة ) حاالت القصاع  -5
+ -   

 

 حاالت جاالكتوسيما -P K U   8حاالت الفنيلكيتون يوريا   -2
 حاالت تاي ساكس -9

 L’idiotie كـان تحـت اسـم المعتـوه المقشـر T21أن  0864سـب دراسـة لــ سـاجان  عـام وح

Furfuracée (J.DE AJURIAGUERRA, 1979. 545)       . 
 :مفهوم عرض داون-1

يعتبر وهو  ،آن واحد يفمجموعة من العالمات والسمات التي توجد وتظهر مجتمعة عني ي
ليس و  ،العقلي والحركي يؤدي إلى تباطؤ في النموهو و حد أسباب التخلف العقلي األكثر شيوعا ، أ

وجود كروموزوم بسبب خالل انقسام الخلية،  هو يحد و وراثية،  ةحالالعرض بالضرورة أن يكون 
كروموسوما  بدال من  62المصاب لديه  حي  يكون الطفلبزائد في كل خليه من خاليا الجسم، 

بحي  يصبح ( 70)صال  بزوج الكروموسومات رقم الكروموسوم الزائد مت كروموسوما ، ويكون 64
 الثالثي 70الزوج  اسمبدال من يكون ثنائيا  لهذا يطلق على هذه الحالة  هذا الزوج ثالثيا  

(Trisomy)  (.36 :رمضان محمد القذافي) من حاالت متالزمة داون% 95ويشكل هذا النوع 
ــ إلــى اإلعاقــةويرجــع أصــل التســمية فــي هــذه  زي النجــدون داون حيــ  أطلــق الطبيــب اإلنكلي

واكتشـف الباحثـان  ،0959حتـى عـام، اسـتمر ذلـك 0844عـام وذلـك منـذ األطفال المنغـولين  يهمعل
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 62علـــى خاليـــاهم مـــن األطفـــال تحتـــوي أن هـــذه الحـــاالت  Gantier Et Turpinالفرنســـيان 
 (لـو سكسـوناألنج)اللغـة اإلنكليزيـة القديمـة  سـميت هـذه الحـاالت فـيو ، 64كرومـوزوم، بـدال مـن 

 :محمــد فــوزي يوســف)" T21"البلــدان الفرونكفــونين يســتعملون التريزومــي مــثال ؛ وفــي بعــرض داون
06) 

 

 :أنواع عرض داون-2
 :التالية ما يسمى بالطفل المنغولي وهي األنواعيشكل أحد 

جاعال  ثال  مرات بدال من مرتين في كل خلية 70وهنا يتكرر الصبغي : 21ثالثي  -أ
حاالت  من% 95صبغي، وهذا هو النوع الغالب، فيكون حوالي  54بدال من  62ت عدد الصبغيا

 .داون متالزمة
آخر، ويكون هذا  ويلتصق بصبغي 70وهنا ينفصل الصبغي رقم : االنتقال الصبغي -ب

 .من حاالت متالزمة داون% 6النوع 
ن، يوجد من حاالت متالزمة داو % 0النوع الذي يشكل  وفي هذا :النوع الفسيفسائي -ج

المصاب، فبعضها تحوي العدد الطبيعي من الصبغيات أي  نوعان من الخاليا في جسم الشخص
 (.69 :رمضان محمد القذافي)صبغيا  62، وبعضها اآلخر يحوي  64
 :أعراض عرض داون -3

 :(36 :رمضان محمد القذافي)يظهر بالمواصفات التالية
 .ون لوزية الشكلنف صغير وعيأو ملفتة له وجه دائري ذو مالمح  -
 .واكتنازهادي يصغر األقصر القامة و الرأس و  مع صغر حجم لينة قليال، عضالتله  -
 .ضخامة حجم اللسان وبروزه -
 .صعوبة في إخراج الكلماتمع  ،مع تأخر في النطق يوالعقل يالنمو الجسدفي تأخر  -
 الدرقية مع عيوب خلقية فيزيادة اإلصابة بأمراض وتشوهات خلقية في القلب واألمعاء والغدة  -

 .عنقيالعمود الفقري ال
 .العاطفي بخفة  الروح ورقة اإلحساس غالبفي الالمصابون بمتالزمة داون  األطفاليتصف و  -
 :أسباب عرض داون  -4

 .زائد بالخاليا 70وجود كروموزوم  عنينجم من حاالت الطفل المنغولى %  96حوالي  -
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 .70ائد من الكروموزوم عن وجود جزء ز نجم من هذه الحاالت ي% 6-3حوالي  -
 70بعــض الخاليــا بهــا كرومــوزوم أن نــوع يســمى الموزايــك حيــ  مــن هــذا ال%  6 – 3حــوالى  -

 (61 :رمضان محمد القذافي. )زائد 70يوجد بها كروموزوم  خر ال زائد والبعض اآل

 :النشاطات الحركية الرياضية -ثانيا

 :ضيةمفهوم النشاطات الحركية الريا -1

ـــق  ــــة األساســـية يطل علـــى ( Fundamental Motor Skills)مصـــطلح المهـــارات الحركي
النشـــاطات الحركيـــة التـــي تبـــدو عامـــة عنـــد معظـــم األطفـــال وتتضـــمن نشـــاطات مثـــل رمـــي الكـــرات 
والتقاطهـــا، والقفـــز والوثـــب، والحجـــل، والتـــوازن، وتعـــد ضـــرورية ليلعـــاب المختلفـــة التــــي يقـــوم بهـــا 

 (025 :ح حسانشفيق فال)األطفال

بعض مظاهر : "هيبقوله لنشاطات  الحركية الرياضية ا( 0982)عالوي ورضوانويعرف 
اإلنجاز الحركي التي تظهر مع مراحل النضج البدني المبكرة مثل الحبو، والمشي، والجري، 

الحركية تظهر عند  Patternsوالدحرجة، والوثب، والرمي، والتسلق، والتعلق، وألن هذه األنماط 
 Fundamental Skillsإلنسان في شكل أولي، لذا يطلق عليها أسم المهارات الحركية األساسية ا
 (31 :محمد حسن عالوي)Basic Skillsالرئيسية  أو

، الحركات األساسية لإلنسان مثل الجريتتعلق ب Charles Bucherتشارلز بونشرويعرفها 
هي األصل في جميع المهارات الحركية  وهذه الحركات(إلخ...الدحرجة،و التسلق،و الوثب،و المشيو 

الخاصة، كما  والمركبة بأنواعها المختلفة، والتي  تشكل في النهاية المهارات الرياضية البسيطة
ثارة دوافعهم نحو اإلبداع والتعلم  تعتبر التربية الحركية مدخال رئيسيا لتفجير طاقات األطفال وا 

 (.54 :عبد المطلب أمين القرطبي.)واالبتكار

 :خصائص النشاطات الحركية الرياضية -2

تعد النشاطات الحركية الرياضية مطلبا رئيسيا وقبليا، ألغلب المهارات المتعلقة باأللعاب 
الرياضية، وان الفشل في الوصول إلى التطور واإلتقان لهذه المهارات يعمل كحاجز لتطور 

 .المهارات الحركية التي يتم استخدامها في األلعاب الرياضية



 نظرة اجملتمع لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر: حول الثالث أعمال امللتقى الوطين  ـــــــ

ــــــــــــجامعة حممد خيضر ببسكرة  -سألة الرتبوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنةدفاتر خمرب امل  

ــة مــا قبــل المدرســة،  ــم يــتمكن مــن تطــوير المهــارات الحركيــة األساســية فــي مرحل والطفــل إذ ل
ســوف يـــؤدي ذلـــك إلـــى مواجهـــة صـــعوبات كبيـــرة فــي تعلـــم مهـــارات األلعـــاب الرياضـــية فـــي مراحـــل 

والنشـاطات الحركيـة الرياضـية التـي تمتـد فترتهـا  "حاجز الكفاءة"الطفولة والمراهقة وهذا ما يسمى بـ 
سنوات تحتل أهمية مميزة بالنسبة لتطور مراحل النمو الحركي، وتعد أساسا الكتساب  2-7ين ما ب

المهارات العامـة والخاصة، المرتبطة باألنشطة الرياضـية المختلفة في مراحل النمو التاليـة وخاصـة 
الحركيـة للطفـل، التي تعـد بمثابـة القاعـدة األساسـية للممارسـة . أثناء فترة الطفولة المتأخرة والمراهقة

 (عمر محمد الخياط) إذ تعد األساس المتين الذي تبنى عليه غالبية األلعاب الرياضية

 :تصنيف النشاطات الحركية الرياضية -3
لقــد تضـــمنت المؤلفـــات المتنوعـــة مـــن بحـــو  ودراســات وكتـــب فـــي مجـــال النشـــاطات الحركيـــة 

ين وتنـوع وجهـات النظـر، ويمكـن تصـنيف األساسية تصنيفات متعددة لهذه المهارات وذلـك نظـرا  لتبـا
الخـولي )و( 0987دافيـد جـاليهيو )النشاطات إلى ثال  فئات رئيسية تمثل وجهة نظـر كـل مـن هذه 

وفيمـا ( 0999عبد الوهـاب النجـار)و( 0999إسامة راتب )و( 0986فريدة عثمان )و (0987وراتب 
 :هذهتصنيفات المهارات حسب وجهات النظر هذه اليأتي عرض ل

 :المهارات االنتقالية -أ
وهــي تلــك المهــارات التــي تــؤدي إلــى تحريــك الجســم مــن مكــان إلــى آخــر، عــن طريــق تعــديل 
موقعــه بالنســبة لنقطــة محــددة علــى ســطح األرض، وتشــمل المهــارات االنتقاليــة، المشــي، والجــري ، 

 .والوثب الطويل والعمودي، والحجل والتسلق
 :مهارات المعالجة والتناول -ب  

ك المهــــارات التــــي تتطلــــب معالجــــة األشــــياء أو تناولهــــا بــــاألطراف كاليــــد والرجــــل أو وهـــي تلــــ
اســـتخدام أجـــزاء أخـــرى مـــن الجســـم وتتضـــمن هـــذه المهـــارات وجـــود عالقـــة بـــين الطفـــل واألداة التـــي 
يستخدمها، وتتميـز بإعطـاء قـوة لهـذه األداة أو اسـتقبال قـوة منهـا، وتجمـع مهـارات المعالجـة والتنـاول 

ن أو أكثــر، ومــن خــالل هــذه المهــارات يــتمكن األطفــال مــن استكشــاف حركــة األداة فــي بــين حــركتي
الفضـــاء مـــن حيـــ  تقـــدير كتلـــة الشـــيء المتحـــرك، والمســـافة التـــي يتحركهـــا، وســـرعة واتجـــاه االداة، 
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، والركـــل، ودحرجـــة الكـــرة، (اللقـــف)وتشـــمل مهـــارات المعالجـــة والتنـــاول مهـــارات كـــالرمي، واالســـتالم
 .والضرب، وااللتقاط وطبطبة الكرة،

 :مهارات االتزان الثابت والحركي -ج
وهــي تلــك المهــارات التــي يتحــرك فيهــا الجســم حــول محــوره الرأســي أو األفقــي وتتضــمن هــذه 

 :المهارات
ويقصـد بـه القـدرة التـي تسـمح للطفـل باالحتفـاظ بثبـات الجسـم دون سـقوط : االتزان الثابت. 1

 .أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة
ويقصـد بـه القـدرة التـي تسـمح للطفـل بـالتوازن أثنـاء أداء حركـي معـين،  -:االتزان الحركي. 7

وتشمل مهارات ثبات واتزان الجسم مهارات كالثني، والمـد، والمرجحـة، واللـف، والـدوران، والدحرجـة، 
عبـــد الوهـــاب محمـــد ) واالتـــزان المقلـــوب، واالتـــزان عـــل قـــدم واحـــدة، والمشـــي علـــى عارضـــة التـــوازن

 (.71-09 :0999،النجار

 :األهداف الرئيسة للنشاطات الحركية الرياضية -4

إكساب الطفل عناصر اللياقة البدنية واللياقة الصحية التي تؤهله للقيام بمتطلبات العمل   .1
 .وذلك من خالل االشتراك في النشاط الحركي من أجل الترويح، اليومي
 :دى األطفال التي تتلخص فيتنمية وتطوير اإلدراك الحسي الحركي ل  .2
مه وعالقتهــا بالحركــات معرفــة الطفـل بــأجزاء جسـ( (Body Awarenessالـوعي بالجســم  -
  .المختلفة
فـراغ وعالقتـه باألشـياء معرفـة الطفـل بحجـم ال( Spatial Awareness) الـوعي المكـاني  -
 .الخارجية
مختلفـــة تجاهــات المعرفـــة الطفــل باال  (Directional Awareness)الــوعي االتجــاهي  -

 (يمين ويسار وأمام وخلف)
معرفــة الطفــل بالوقــت وعالقتــه باإليقـــاع ( Temporal Awareness)الزمــاني الــوعي   -

 . والموسيقى وأنماط توقيتية مختلفة
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تنميـــة المهـــارات الحركيـــة التـــي تؤهـــل الطفـــل لالشـــتراك فـــي األنشـــطة واأللعـــاب الرياضـــية . 3
 .الجماعية والفردية

الصـــفات البدنيـــة وتقويـــة أجهـــزة الجســـم الحيويـــة بمـــا يتناســـب والخصـــائص العمريـــة  تنميـــة .4
كســاب الطفــل المهــارات االجتماعيــة عــن طريــق االشــتراك فــي األنشــطة واأللعــاب الحركيــة  ،للطفــل وا 

 .والرياضية

 .إكساب الطفل مفاهيم السالمة العامة والخاصة المرتبطة بالممارسة البدنية  .5
 .فل المفاهيم الثقافية المرتبطة بالنشاط البدنيأن يدرك الط  .6
 .أهمية ممارسة النشاط البدني من أجل الصحة والوقاية من األمراض. 7
 .أهمية المحافظة على البيئة كالمالعب وكل ما يتعلق بالخدمات العامة. 8
 .تعريف الطفل بأهمية الغذاء الجيد من أجل الصحة. 9
عبــد العزيــز عبــد ) نفعــاالت فــي حــاالت التنــافس مــع أقرانــهإكســاب الطفــل الــتحكم فــي اال. 11

 (الكريم المصطفى
ان تعلم وتعليم الطفل المصاب بعرض داون لينشطة الرياضية ال يمكن معرفته اال من   

خالل التحقيقات الميدانية التي اخترنا حدودها في المركز الطبي البيداغوجي بوالية بسكرة لسنة 
من فرضية الدراسة بتقصي الميدان عن طريق ما تم اختياره من أدوات ، وسنحاول التأكد 7119
 .إجرائية 

 :المنهجية للدراسةجرااات اإل -ثالثا

جريت مع المربي والمربي المختص والمقابلة ألمقابالت التي باالستعانة باتمت الدراسة 
ين ذهنيا  مستوى المركز الطبي البيداغوجي ليطفال المعاق، وذلك على وحدات 19تضمنت 

 .العالية الشمالية بسكرة، أين تتواجد مكاتب األخصائيين النفسانيين
توجد طرق متنوعة تساعد في تعليم  >>وفق أبعاد فرضية الدراسة  محاور المقابلةتحددت قد و 

التي )وترجمت أبعاد الفرضية  ؛<<وتعلم األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب بعرض داون
 : الفرضيات الجزئية اآلتيةفي ( ابلةتمثل محاور المق
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في تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب ستقاللية تساعد المهارات اال - 0
 .بعرض داون

تساعد مهارات المعالجة والتناول في تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب  -7
  .بعرض داون

تساعد مهارات التوازن في تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب بعرض . -3
 داون
تساعد مهارات الحركة الدقيقة في تعليم وتعلم تعلم األنشطة الحركية الرياضية للطفل  -6

 .المصاب بعرض داون
ة للطفل المصاب تساعد مهارات الحركة العامة في تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضي -5

 .بعرض داون
  :عرض وتفسير النتائج -رابعا

 :االستقالليةتعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق المهارات  يخص( 0)الجدول 
النسبة  مضمون المقابلة المحور األول

 المئوية
 ةــتعليم وتعلم األنشط

 عن ةــالرياضي الحركية
المهارات  طريق

 االستقاللية
 

 

 %56 .تعلم المشي في اتجاه واحدي -0

المشي في اتجاه واحد بخطوات  -7
 .واسعة مرة وضيقة مرة أخرى

43% 

 %27 .المشي على خط مستقيم -3

 %27 .الجري عن طريق المشي السريع  -6

 % 43 .الوثب على القدمين معا من مرتفع-5

 %27 تسلق السلم-4

تعليم وتعلم األنشطة الحركية عن طريق الخاصة بيبين الجدول أعاله مضامين المقابالت 
الجري عن طريق المشي على خط مستقيم و  حي  %51تفوق  أن جل النسب المهارات االستقاللية
ن المهارات االستقاللية ها ظهرت بنسبة كبيرة، هذا يعني أعبارات تسلق السلم المشي السريع، أيضا
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ــــــــــــجامعة حممد خيضر ببسكرة  -سألة الرتبوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنةدفاتر خمرب امل  

وتعلم األنشطة الحركية للطفل المصاب بعرض داون فعالية في تعليم ذات التعتبر من بين الطرق 
 .% 56والعبارة األولى فكانت بنسبة  % 43أما العبارات  الثانية والخامسة فكانت نسبها 

 تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق مهارات المعالجة والتناولالخاص ب( 7)الجدول
النسبة  مضمون المقابلة المحور الثاني

 ة  المئوي
م وتعلم ــتعلي

لحركية ا األنشطة
الرياضية عن 
طريق مهارات 

 المعالجة والتناول

 % 011 قذف الكرات بأبعاد مختلفة -0

 %43 قذف الكرات بأبعاد بتحديد اتجاه الرمي -7

قذف الكرات بأبعاد بتحديد اتجاه الرمي مع  -3
 تغيير اتجاه القدمين

43% 

 %27 لكرةتعليمه مد الذراعين لمسك ا -6

 % 43 تعليمه اللقف بأداء أسرع -5

 % 27 دحرجة كرة كبيرة الحجم حسب رسم الشكل -4
 %27 وضع الكرة في نقاط محددة الركل -2
وضع الكرة في نقاط محددة الركل  مع  -8

 تصويب الهدف
27% 

 لتـي تظهـر يوضح الجدول أعـاله أقـوال المـربيين والمـربيين المختصـين  مـن خـالل المقـابالت ا
بنســـــب تفـــــوق   8و 2و 4و 6والعبـــــارة  وأيضـــــا  %43نســـــبها  5والعبـــــارة  3والعبـــــارة  7أن العبـــــارة 

تعلـيم  فيبن أنهـا عمليـة أساسـية فـي  % 011متوسط النسب المئوية و العبارة األولى فكانت نسبتها 
 .وتعلم األنشطة الحركية الرياضية  عن طريق مهارات المعالجة والتناول

 

 تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق التوازنالمتعلق ب( 3)الجدول 
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النسبة  مضمون المقابلة المحور الثالث
 المئوية

تعليم وتعلم األنشطة 
الحركية الرياضية 

 عن طريق التوازن

 011 االتزان بالوقوف على ساق واحدة -0
% 

 %43 االتزان بالمشي على الحواجز -7

 %011 شي على الرمالاالتزان بالم -3

 %011 وثبات بسيطة غير مرتفعة  -6

 011 الثني والمد بثني مناديل ذات الحجم الصغير -5
% 

 % 56 الثني والمد بثني الرداء -4
 % 56 االتزان بركوب األرجوحة -2
 % 43 اللف بالدوران حول مجموعة -8

، هذا %51عن نسب مئوية تفوق يبين مضمون المقابالت في الجدول  أعاله انه  يعبر 
األنشطة الحركية يوضح ان الطفل المصاب بعرض داون بتدريبه وتعليمه يتمكن من اكتساب 

  5 -6 -3-0،  بدءا باالتزان في العبارة والوثب، الثني في العبارات الرياضية عن طريق التوازن
  % 43فكانت بنسبة  8والعبارة  7ومضمون العبارة 

 

 

 
 تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق الحركة الدقيقةلخاص با( 6)الجدول 

النسبة  مضمون المقابلة المحور الرابع
 المئوية

م وتعلم ـــتعلي
ألنشطة ا

الحركية 

 والسبابة التقاط  كرات صغيرة   باستخدام اإلبهام -0

 ووضعها في علبة 
53 % 

 %27أشكال  هندسية بالستكية كمثل  في  إدخال -7
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الرياضية عن 
طريق الحركة 

  الدقيقة

 فتحات علبة تسمح فقط إلدخال هذه األشكال
 %011 .إدارة قرص الهاتف أو لعبة بها فتحات وقرص -3

 %011 اإلمساك بالقلم والخربشة على الورق 6

 % 011 تقطيع أوراق الجريدة المقص -5

 %  27 على األوراق ذات الحجم الكبير التلوين -4
 % 27 التلوين باحترام حيز األشكال الصغيرة -2

يوضح الجدول أعاله أقوال المختصين  من خالل المقابالت التي تظهر أن المصاب بعرض 
 .بالمائة 51داون  بتدريبه وتعليمه هذه األنشطة  الحركية الرياضية بنسب تفوق 

 .ريق الحركة العامةتعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طالخاص ب( 5)الجدول 
المحور 

 لخامسا
 النسبة المئوية مضمون المقابلة

وتعلم  مــتعلي
 األنشطة
الحركية 
ن ع ةـالرياضي

ق الحركة ـطري
 العامة

 

الرقبة يمين  التحكم بالرأس واليدين بتحريك -0
 ويسار مع تتبع حركة اليدين والرجلين

011 % 

و رفع بصره ورأسه إلى  التمدد على البطن -7
 األمام

56% 

استلقاء الطفل على ظهره،  و قلب نفسه  -3
 ببطء، عن طريق لف رجليه ألحد الجوانب

27% 

يتعلم اللف من ظهره إلى بطنه، و يدرب  -6
 على النقالب من بطنه إلى ظهره

27% 

 % 56 وقوفه على ركبتيه وضع  يديك خلفه  -5

وضع الطفل على كرسي وتثبت قدميه  -2 
 .ثم الوقوف والمشيعلى األرض 

56%  

إسناد الطفل إلى كرة كبيرة ثم دفعه إلى  -8
 .األمام لتمرين اتزان وقوفه مع إمساكه من قدميه

56 % 
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تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن  يبين الجدول مضامين المقابالت والتي خصت
تعليمه االستلقاء و  %011بنسبة ، و ذلك بتعليمه التحكم بالرأس الجسم أوال الحركة العامة طريق

 .%56ما بقي العارات فكانت بنسبة أ %27بنسبة -6-3واللف في العبارات 
فرضية الجزئية التي توصلنا إليها من خالل التحليل السابق يؤكد على أن هذه النتائج إن 

شطة تساعد في تعليم وتعلم األن اتعبر على أن هناك طرقالمئوية  ، فالنسبتحققتالدراسة قد 
 .الحركية الرياضية للطفل المصاب بعرض داون

تعليم للجدول األول الخاص ببالنسبة (  % 51تفوق نسبة )ارتفاع النسب المئوية ويدل 
ن تلك المهارات تؤدي إلى أوتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق المهارات االستقاللية 

بالنسبة لنقطة محددة على سطح  تحريك الجسم من مكان إلى آخر، عن طريق تعديل موقعه
األرض عن طريق المشي على خط مستقيم الجري وعن طريق المشي السريع، وتسلق السلم مع  

وأيضا المشي في اتجاه واحد بخطوات واسعة مرة وضيقة مرة ، الوثب على القدمين معا من مرتفع
الناجمة عن  ل من األعراضقليوبالتالي  .أخرى سوف يساهم بفعالية في رفع مستوى لياقتهم البدنية

لى التخلص من المشكالت النفسية إؤدي تما من الناحية النفسية واالجتماعية فأ ؛قلة الحركة
كساب المتخلفين عقليا بعض المهارات التي تمكنهم من شغل وقت فراغهم  كالشعور بالدونية وا 

اد يمان فؤ إ) 0943سنة  Malpass "مالباس" ذهبت اليه دراسة وهذا ما، اآلخرين واالندماج مع
 (31:محمد الكاشف

فيما يخص محور تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق مهارات المعالجة أما 
مهارات  تتطلب معالجة األشياء أو تناولها فهذه  ،حسب الدراسة الحالية( 7جدول )والتناول 

ظهر وجود عالقة بين الطفل واألداة باألطراف كاليد والرجل أو استخدام أجزاء أخرى من الجسم، وت
التي يستخدمها كقذف الكرات بأبعاد مختلفة ، دحرجة كرة كبيرة الحجم حسب رسم الشكل، مع 

قذف مد الذراعين لمسك الكرة و وضع الكرة في نقاط محددة للركل وتصويب الهدف، أيضا تعليمه 
 .الكرات بأبعاد بتحديد اتجاه الرمي

للمصابين بعرض داون،  تحسين الجانب الصحي العامالتناول في مهارات المعالجة و  وتسهم
ومن ثم تحسين الكفاءة الحركية لديهم،  وفي تنمية التوافقات العضلية العصبية، والحاسة الحركية،

ومقدراتهم على اإلحساس والتصور والتذكر والتمييز  موانتباهه كما تسهم في رفع مستوى تركيزهم
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 إليه أشارتثارة وتحفيز قدراتهم البصرية والسمعية واللمسية وهذا ما وفي است الحركي والبصري،
 (عبد العزيز عبد الكريم) 7117سنة دراسة فزاري 

ن إ، ف(3جدول) أما بالنسبة لمحور تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق التوازن
ية عن طريق التوازن له أهمية ن تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضأبين تنتائج هذه  الدراسة  

هذه األنشطة تسمح ففي النمو العام للطفل المصاب بعرض داون، ( %51بنسبة تفوق )كبيرة 
للطفل باالحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة وتسمح له بالتوازن 

االتزان بالمشي على حدة و االتزان بالوقوف على ساق واوتشمل مهارات  .أثناء أداء حركي معين
االتزان بالمشي على ثني للمناديل ذات الحجم الصغير و مرتفع مع الالالرمال والوثب البسيط غير 

الحواجز، أيضا اللف بالدوران حول مجموعة مع االتزان بركوب األرجوحة، وهذا ما يمكن الطفل 
وتكيفه  أدائه وسلوكه الحركي، المصاب بعرض داون من  تنمية القدرات اإلدراكية الحركية وتحسين

النشاطات أيضا في تحسين  تسهم هذه العام ونموه الحركي العضلي وتوافقه الحس حركي، كما
 "كيفارت"ليه دراسة إشارت أ مفهوم الذات، وبعض جوانب السلوك التوافقي لديه وهذا ما

Kephart. 
( 6جدول) ركة الدقيقةوفيما يخص تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية عن طريق الح

تتطلب تحريك العضالت  التيارتفاع النسب يفسر أهمية هذه الحركات أثناء القيام بالمهام أن فنجد 
 الصغيرة فيها بتناسق وتوازن تقوم بهما اليدين واألصابع  مع التنسيق البصري والتي تتطلب الدقة

علبة تسمح فقط إلدخال هذه  وأيضا تمارين إدخال أشكال  هندسية بالستكية كمثل  في فتحات
على األوراق ذات الحجم الكبير التلوين باحترام حيز األشكال الصغيرة، فهذا  األشكال والتلوين

وفي  يساهم بشكل كبير في  تنمية القدرات اإلدراكية الحركية لدى األطفال المصابين بعرض داون،
الحس حركي  كي العضلي وتوافقهمتحسين أدائهم وسلوكهم الحركي، وتكيفهم العام ونموهم الحر 

 ،كما تسهم هذه األنشطة الحركية الرياضية  أيضا في تحسين مفهوم الذات، وبعض جوانب السلوك

ما محور تعليم وتعلم األنشطة الحركية الرياضية أ(2107110محمد فوزي يوسف،)التوافقي لديهم 
المهارات ا يدل بأن مم%  51ن النسب تفوق أفيوضح ( 5جدول)عن طريق الحركة العامة 

مثل صعود الدرج  ةويترتب عليها مهارات عديد ،الحركية الكبرى هي التي تؤهل هذا الطفل للمشي
 .والقفز والركض وركوب الدراجة وغيرها
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 :الخالصة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  طرق تعلم وتعليم األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب 

وانتباه  رفع مستوى تركيزهي تحسين الكفاءة الحركية لديه، و مية فأهمن بعرض داون ولما لها 
وفي استثارة وتحفيز قدراته  ومقدراته على اإلحساس والتصور والتذكر والتمييز الحركي والبصري،

 .البصرية والسمعية واللمسية الحركية
ضية للطفل وتبين من خالل الدراسة الميدانية أن طرق تعلم وتعليم األنشطة الحركية الريا

المهارات و  .التسلقو الوثب و الجري، و  المصاب بعرض داون  تتمثل في  المهارات االنتقالية كالمشي
مهارات الدقيقة، و مهارات الحركة الدحرجة، ومهارات االتزان، و و ف الركل ذالمعالجة كالرمي الق

ولعل البح  في حاجة  ،مدينة بسكرةالبيداغوجي لمركز التبقى هذه النتائج رهينة  .الحركة العامة
 .النتائج المتوصلوذلك لتعميم أو تدقيق النتائج  ،لى دراسات أخرى تتسع فيها الحدود الجغرافيةإ

 :المراجع
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